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نرشة تصدر عن شعبة التخطيط والسياسات والجودة تُعنى بنرش أخبار ومقاالت عن نظام إدارة الجودة

Issue 6 August 2017

اســتقبل معــايل الشــيخ راشــد بــن خليفــة آل خليفــة وكيــل وزارة الداخليــة لشــئون
الجنســية والجــوازات واإلقامــة  ،فريــق شــعبة السياســات والتخطيــط والجــودة مبناســبة
حصــول شــئون الجنســية والجــوازات واإلقامــة عــى شــهادة إدارة الجــودة ((اآليــزو))
.9001:2015
وأعــرب وكيــل الــوزارة عــن شــكره لفريــق شــعبة السياســات والتخطيــط والجــودة عــى
جهــوده املبذولــة يف ســبيل تطويــر نظــام إدارة الجــودة بشــئون الجنســية والجــوازات
واإلقامــة ،والتــي تُ ِّوجــت بالحصــول عــى شــهادة اآليــزو للمــرة الرابعــة عــى التــوايل
هــذا العــام ،موجهـاً إىل الرتكيــز عــى اســتدامة نظــام إدارة الجــودة ،ومواكبــة التغـرات
والتحديثــات يف اإلصــدار الجديــد للمواصفــات الدوليــة لتقديــم خدمــات متميــزة وذات
جــودة عاليــة عــى املســتويات العامليــة  .اقــرأ املزيــد ..

متكنــك االسـراتيجيات الفعالــة إلدارة املخاطر
مــن تحديــد نقــاط القــوة والضعــف والفــرص
والتهديــدات ألي مــروع مــن خــال
التخطيــط لألحــداث غــر املتوقعــة ،ميكنــك
أن تكــون عــى اســتعداد للــرد والتعامــل
معهــا بالرسعــة الالزمــة يف حالــة ظهورهــا.
لضــان نجــاح مرشوعــك ،يجــب تحديــد
كيــف ســيتم التعامــل مــع املخاطــر املحتملــه
حتــى تتمكــن مــن تحديــد وتخفيــف أو
تجنــب املشــاكل عندمــا تحتــاج اىل القيــام
بذلــك .مديــري املشــاريع الناجحــة يؤمنــوا
بــأن إدارة املخاطــر أمــر مهــم ،ألن تحقيــق
أهــداف املــروع يعتمــد عــى التخطيــط
واإلعــداد والنتائــج والتقييــم التــي تســهم يف
تحقيــق األهــداف األســراتيجية.

التدقيــق الداخــي نشــاط مســتقل ،موضوعــي ،يضمــن الجــودة ،يهــدف لتأديــة خدمــات التوكيــد واالنشــطة
االستشــارية املختلفــة وجــد لتحســن وإضافــة قيمــة للعمليــات يف اإلدارة و يشــمل نطاق التدقيــق
الداخيل فحــص وتقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابةالداخلية باملنظمــة وجــودة األداء عنــد تاديــة
األنشــطة املختلفــة.

 INFOكـواليتي

ما أهمية إدارة املخاطر
لنجاح املرشوع

مفهوم التدقيق الداخيل الحديث

أخبار إكسربس

«الجنسية والجوازات تحصل عىل شهادة (اآليزو) للمرة الرابعة عىل التوالـي»

الفرق بني التدقيق الداخيل و التدقيق الخارجي
التدقيــق الداخــي :فريــق الجــودة هــو جــزأ ال يتجــزأ مــن اإلدارة إذ يقــوم الفريــق عــى نحــو مســتمر
مبراقبــة ورصــد وتقييــم لجميــع أنشــطة اإلدارة.
التدقيــق الخارجي:هيئــة خارجيــة ومســتقلة عــن إدارة املؤسســة أو املنظمــة ،أي أن املدقــق الخارجــي ال
يربطــه بــاإلدارة أي عقــد عمــل أو مصلحــة والتدقيــق الخارجــي هــو فحــص انتقــادي ومحايــد ألنظمــة
العمــل املعمــول بهــا يف اإلدراة

اهداف التدقيق الداخيل
 التحقق من تطابق نظام العمل والعمليات املعمول به يف شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة معمعايري املواصفة القياسية الدولية اآليزو .9001:2015
 م راقبة وقياس نسبة املشاكل واألخطاء يف إنجاز املعامالت املقدمة للمستفيد . تقييم كفاءة األداء ورسعة إنجاز الخدمات مبا يتناسب مع متطلبات نظام إدارة الجودة. التحقق من مدى رىض العمالء. -إيجاد فرص للتحسني والتطوير يف أنظمة العمل.
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إكسـربس

كــــواليـتــــــي

قصــة نجاح رئيس كوريا
قصــة اليــوم قصــة جميلــة ورائعــة  ،هــي قصــة
نجــاح حقيقيــة نــروي فيهــا قصــة حياة رئيــس كوريــا
الجنوبيــة وهــو أصغــر رئيــس دولــة يف العــامل  ،عــي
الرغــم مــن نشــأته فقــر جــداً وكان  ..اقــرأ املزيــد

فكــر و ابحث ..؟؟
«معايري التدقيق»
#قيادة
#تخطيط
#مساندة
#تشغيل

#تقييم
#االداء
#تحسني
#دعم

اإلجابة يف موعد اقصاه  13أغسطس 2017
عرب الربيد االلكرتوين faltemimi@npra.gov.bh

إجابة العدد االول
* اتقان العمل
* التدقيق
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البقعــة العميــاء هــي مســاحة مــن الناحيــة
الفيزيائيــة تقــع حــول محيــط املركبــة والتــي ال
ميكــن لقائــد املركبــة مراقبتهــا مــن خــال املرايــا
الجانبيــة والوســطى لتعكــس املنظــر الخلفــي
والجانبــي للمركبــة وأيض ـاً األمامــي ،وعــادة مــا
تتســبب هــذه البقعــة العميــاء بحــوادث كثــرة
أغلبهــا عندمــا يحــاول ســائق املركبــة التجــاوز إىل
املســار اآلخــر يف حــن أن هنــاك ســيارة أخــرى
تقــع يف نفــس املســار ال يكــون قــد رآهــا بســبب
متوضعهــا يف هــذه املســاحة ،لــذا فقــد دأبــت
معظــم مصانــع تكنولوجيــا الســيارات الحديثــة
بدراســة هــذه الحالــة وإخـراع تقنيــات مختلفــة
لحــل هــذه املشــكلة مــن خــال أنظمــة ذات
مــؤرشات تنبــه قائــد املركبــة بدخــول أي جســم
مهــا كان يف البقعــة العميــاء ،وبالتــايل تكــون
مرصــد ملخاطــر الحــوادث التــي مــن املحتمــل
حدوثهــا أو باإلمــكان منعهــا والتحكــم بهــا يف
حــال إذا تــم ربطهــا بــأدوات التحكــم املبــارش
يف املركبــة لتســاعد القائــد يف تحقيــق الوصــول
لنقطــة الهــدف بســامة وأمــان وإن أمكــن حتــى
يف الوقــت املناســب.
لنفكــر قليــاً يف هــذا املوضــوع ونعكســه عــى
الشــأن اإلداري واإلس ـراتيجي للمؤسســة ســنجد
أن هنــاك الكثــر مــن املقاربــات الوصفيــة يف
مضمــون الفكــرة ،فعــى ســبيل املثــال ال الحــر
قــد تكــون أنظمــة إدارة الجــودة يف املؤسســة
مبثابــة األنظمــة املذكــورة ســابقاً ،بحيــث تكــون
املرصــد للبقــع العميــاء يف املؤسســة مــن مخاطــر
وفجــوات وغريهــا ..والتــي قــد ال تراهــا إدارة
املؤسســة مبســاحات معينــة فيهــا ،وتبــن أيض ـاً
لقائــد املؤسســة درجــة تأثريهــا عــى تحقيــق
األهــداف اإلســراتيجية املرجــوة وذلــك مــن
خــال مــؤرشات تدعــم تكامــل املــؤرشات
اإلســراتيجية للمؤسســة.
ختامــاً وليــس ختامــاً  ..قــد تكــون معظــم
املؤسســات متتلــك مثــل هــذه األنظمــة ولكــن
باملنظــور الواقعــي هــل يوجــد وعــي واضــح
باملهمــة الرئيســية لهــذه األنظمــة كــا أســلفنا
الذكــر؟؟ وهــل هنــاك إهتــام فعــي لهــا لتضــع
األثــر الحقيقــي يف دعــم األهــداف والتوجهــات
اإلســراتيجية؟؟

هــم أشــخاص نتعامــل معهــم يومي ـاً ،يحصلــون عــى طاقتــك االيجابيــة ويســتبدلونها بالطاقــة الســلبية
دون أن تشــعر بذلــك.
ويحمــل كل إنســان يف نفســه طاقــة قــد تكــون إيجاب ّيــة ،وقــد تكــون ســلبية ،وقــد ميــزج بــن الطاقــات
بحســب املوقف،فالطاقــة اإليجابيــة هــي طاقــة تحمــل يف طياتهــا الحــب والعطــاء والتفــاؤل ،أمــا الطاقــة
الســلبية فتنعكــس عــى ســلوكه بالبغضــاء والكراهيــة والســلبية والتشــاؤم.

أخبار إكسربس

بقلم املهندس حمد بحر

خواطر
كواليتي

سارقي الطاقة
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الفائزين يف مســابقة العدد االول
* نورة املاليك
* رشيفة ياقوت
* رنا أيوب
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